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La zona en la qual està previst renovar la xarxa de sanejament a Torrefarrera.

ITMAR FABREGAT

M.MOLINA
❘ TORREFARRERA ❘ L’“extrema bel·li-
gerància jurídica”, en paraules
de l’alcalde deTorrefarrera, Jor-
di Latorre, entre les dos empre-
ses licitadores de les obres de
construcció de la nova xarxa de
sanejament i la gestió de l’aigua
de boca aTorrefarrera,Aqualia
i Cassa, ha fet que el Tribunal
Català de Contractes del Sector
Públic (dependent del Govern)
prengui una decisió salomònica
i exclogui també Aqualia del
concurs d’adjudicació. És la ter-
cera decisió delTribunal des que
el projecte va sortir a concurs
a finals del 2014 i que, finalment,
queda desert després de més de
deu mesos de litigis, va explicar
Latorre. En primera instància,
l’ajuntament va adjudicar el con-
tracte aAqualia, però Cassa va
presentar un recurs que va ser
estimat pelTribunal, que va tro-
bar un error a l’hora d’establir
el pagament del cànon variable.
No obstant, la primera adjudi-
catària va tornar a recórrer da-
vant la mateixa instància, que el
passat 31 de juliol va resoldre
de nou a favor d’Aqualia al tro-
bar-hi diversos incompliments
que excloïen Cassa del procés,
segons va indicar llavors Lator-
re. El consistori va adjudicar per
tercera vegada les obres aAqua-
lia però Cassa va presentar lla-
vors un altre recurs adduint in-
compliments pels quals exigia
també l’exclusió del concurs
d’Aqualia. ElTribunal, finalment,

Una ‘guerra’ entre empreses deixa
Torrefarrera sense gestió de l’aigua
LaGeneralitat excloudel concurs les 2 firmes licitadores després dequasi 1 anyde litigis
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ha escoltat aquesta petició. Se-
gons Latorre, després d’aquesta
última resolució, s’haurà de re-
unir la taula de contractació lo-
cal per decidir els passos a se-
guir,malgrat que tot apunta que
s’haurà de convocar un nou con-
curs. La construcció d’una nova
xarxa de sanejament en aques-
ta zona de la població per evi-
tar inundacions quan es regis-
tren pluges torrencials és prio-
ritària per al consistori deTor-
refarrera.

■L’empresa adjudicatària ha-
via de construir tancs soter-
rats per absorbir el cabal als
carrers Mossèn CintoVerda-
guer i el polígon antic i evi-
tar inundacions, uns treballs
valorats en 1,18milions d’eu-
ros.Així mateix, finançaria
les obres per construir un ter-

cer tanc valorat en 1,49 mili-
ons. La concessió era de cin-
quanta anys. Segons Latorre,
després d’aquest episodi,
“l’ajuntament serà especial-
ment cautelós a l’hora d’es-
tablir les bases del nou con-
curs perquè no succeeixi el
mateix”.

Unamillorademésde2milions
ambuna concessióper50anys

❘TREMP ❘ El ple de l’ajuntament de
Tremp va aprovar en la seua úl-
tima sessió que el cèntric carrer
de la Creu, pròxim al consisto-
ri de la capital del Jussà, passi a
ser de doble sentit per facilitar
l’accés un pàrquing públic ha-
bilitat en aquest vial. Segons va
explicar el regidor d’Urbanis-
me,Antonio Flores, fins ara ca-
lia fer “molta volta” per arribar
fins a aquest aparcament gratu-
ït, cosa que provocava que nom-
brosos conductors no sabessin
quin itinerari seguir per poder
aparcar, “especialment els que
no coneixen la localitat”.Aques-
ta modificació també podria
obligar a eliminar algunes zo-
nes d’aparcament d’aquest car-
rer.

Flores, a més, va explicar que
l’ajuntament també ha modifi-
cat el sentit dels carrers Barce-
lona i Girona, que era de doble

Trempmodifica el sentit de quatre
carrers per facilitar accessos
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Imatge de l’aparcament habilitat al centre de Tremp.

AJUNTAMENT DE TREMP

sentit i passaran a ser de sentit
únic; i el del carrer Sant Roc,
que l’inverteix. Els quatre vials
són paral·lels, i amb els canvis
aplicats aniran alternant el sen-

tit de la circulació, la qual cosa
pretén ordenar el trànsit. Els
canvis s’aplicaran en un mes,
quan finalitzi el període d’infor-
mació pública.

Esterri d’Àneu
celebra la Fira
de Santa Teresa
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❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Esterri d’Àneu
celebra aquest cap de setma-
na la tradicional Fira de San-
taTeresa, en què els profes-
sionals de la ramaderia de la
comarca del Pallars compren
i venen bestiar. Com cada
any, el plat fort del certamen
serà la subhasta de vedells i
el concurs de la vaca bruna
del Pirineu, que aquest any
arriba a la 35a edició. En
aquest sentit, s’espera que
més de cent exemplars par-
ticipin en la subhasta i una
cinquantena de caps pugna-
ran per emportar-se el triomf
en el concurs.

Activitats
paral·leles a la
Fira del Rebost
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❘ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Al-
carràs va anunciar ahir que
la quarta edició de la Fira del
Rebost de demà anirà acom-
panyada d’un complet pro-
grama d’activitats paral·leles,
entre les quals destaquen una
caminada de 5 km contra el
càncer de mama abans de la
inauguració, o la xarrada que
la nutricionistaAntonieta Ba-
rahona oferirà a la carpa de
la fira titulada La fruita en la
nostra dieta. Els visitants tam-
bé podran disfrutar de dos
cercaviles que recorreran el
recinte firal.

Alt Àneu licita lamillora de la plaça d’Isil
❘ VALÈNCIA D’ÀNEU ❘ La junta de govern de l’ajuntament d’Alt Àneu
ha aprovat licitar les obres per a la pavimentació de la plaça
d’Isil, que compten amb un pressupost base que ascendeix a
135.611,62 euros.

Solsona rep el distintiu de Vila Florida
❘ SOLSONA ❘ Solsona ha rebut el distintiu deVila Florida, pro-
mogut per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Ca-
talunya per a aquelles iniciatives de l’àmbit públic i privat que
tenen la flor i la planta ornamental com a protagonistes. La ciu-
tat rep el reconeixement pel Concurs de Flors dels Balcons que
la regidoria de Cultura organitza des del 1988.

Ciuraneta inaugura la Fira de Sant Ermengol
❘ LA SEUD’URGELL ❘ El conseller d’Agricultura,Jordi Ciuraneta, inau-
gura avui la mil·lenària Fira de Sant Ermengol, la més antiga de
l’Estat, datada el 1048. El certamen s’ha convertit en una cita
imprescindible per als amants del formatge amb la Fira de For-
matgesArtesans del Pirineu.Aquesta presenta com a novetat
un concurs perquè els visitants decideixin el formatge que
més els ha agradat entre tots els que hagin pogut tastar.

Denuncia unpla per reprendre el transvasament de l’Ebre
❘ LLEIDA ❘ L’eurodiputat d’Unió Democràtica de Catalunya, Fran-
cesc Gambús, va denunciar ahir davant la Comissió Europea els
intents de ressuscitar el transvasament d’aigua de l’Ebre per pro-
veir altres zones de l’arc mediterrani, més enllà de Catalunya.


